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  كلية التمريض للتعامل مع مشكلة العجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس آليات

       وهى كاألتى: 

كلية فس الاإلستعانة بعدد من أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى الذى بها فائض من ن (1

 ولهم صلة بالتخصص.

عيل وتف اإلستعانة بالمدرجات الكبيرة فى كليات الجامعة للمحاضرات النظرية (2

 .لطرق الحديثة للتدريس فيهاا

 .الجامعةات بتعديل خطة التعيين السنوية لزيادة العدد قليال بموافقة لجنة اإلحتياج (3

عات تسهيل إجراءات إنتقال أعضاء هيئة التدريس من كليات مناظرة فى جام (4

 أخرى للتعيين فى الكلية.

ما يخص ب شروط األجازات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس واإللتزام بقواعد  (5

 اللوائح بالقسم العلمى وعلى مستوى الكلية بالنسبة لألجازات كلها
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 ميةم العلألقسافى عدد أعضاء هيئة التدريس فى ا الفائضكلية التمريض للتعامل مع  آليات

   إن وجدت فى المستقبل

 وهى كاألتى:  

 كليات أخرى مناظرةل اتاإلنتدابتسهيل   (1

 أسر النشاط الطالبىشتراك فى اإل  (2

 و القسم المساهمة بشكل كبير فى  إعداد مؤتمر الكلية (3

 وعقد ورش عمل لطالب الدراسات العليا فى ما يخص طريقة إعداد المشاركة فى   (4

 كتابة برتوكول بحثى

 المشاركة فى نظام الريادة العلمية واإلشراف و اإلرشاد األكاديمى  (5

 من الخارج بما يستوعب األعدادفتح باب التسجيل للطالب    (6

 إعطاء دورات للتمريض بالمستشفيات الجامعية ) عن طريق مركز الخدمة (7

 العامة(
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  كلية التمريض للتعامل مع مشكلة العجز فى عدد الهيئة المعاونة  آليات

 وهى كاألتى      

جزاء العملية لسد شتراك عدد من أعضاء هيئة التدريس فى تدريس األإ (1

 العجز فى عدد الهيئة المعاونة

 تقسيم الطالب غلى مجموعتين (2

 زيادة عدد ساعات العملى بالنسبة للهيئة المعاونة (3

 اإلستعانة بالمرشحين لشغل وظيفة معيدة من الدفعة السابقة من طالب (4

 امالع اإلمتياز قبل التعيين وتدريبهم بوقت كافى من كل قسم علمى قبل بدء

 تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس  الدراسى و

ام إستخد مثل إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التدريس العملى (5

شاشات عرض كبيرة تنقل الصورة من المعامل إلى المدرجات باألقسام 

ت ى ألكبر عدد من الطالب فى نفس الوقملالعلمية حتى يتسنى الشرح الع

عمل إسطوانات لشرح األجزاء ,  ر الوقتولتسهيل عملية الشرح وتوفي

 العملية وتشجيع التعليم الذاتى

اء د أعضزيادة عدد المعيدين المطلوبين للتعيين فى األقسام التى تعانى عجزا فى عد (6

 الهيئة المعاونة.

 امعاتجتسهيل إجراءات إنتقال أعضاء الهيئة المعاونة من كليات تمريض مناظرة من   (7

 ية.أخرى للتعيين فى الكل
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إن  فى عدد الهيئة المعاونة فى األقسام العلمية الفائضكلية التمريض للتعامل مع  آليات

    2020-2019للعام األكاديمي  وجدت فى المستقبل

 

 لقسمزيادة إشتراكهم فى األنشطة  المختلفة مثل اإلشتراك فى عمل مجلة ل (1
مال ى أعفل كبير فى  إعداد مؤتمر الكلية , المشاركة العلمى , المساهمة بشك

 الجودة بالكلية

 المشاركة فى نظام الريادة العلمية واإلشراف و اإلرشاد األكاديمى (2

و  قيفيةاإلشتراك فى الندوات التث مثل زيادة إسهامهم فى الخدمات المجتمعية (3
 القوافل الصحية
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